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Abstract
Reading is one of the four language skills that have an important role in daily life. The way and
characteristics of asking questions (istifham) are influential in achieving the objective of reading
comprehension of a text. The use of questions (istifham) also stimulates students to understand
reading texts and foster their critical thinking. All Arabic teachers, especially those who teach
reading skill, should understand and master a questioning strategy to ease comprehending the
text. Hopefully, this study can be used as a confirmation of theory in the fact that there is a parallel
line between the theory of istifham in the teaching of reading skill, and the process of
understanding the passage.
Keywords: Dharuraoh, adawat al-Istifham, Ta'lim Maharatul Qiraah.
Abstrak
Membaca merupakan salah satu dari empat ketrampilan berbahasa yang mempunyai peranan
penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan ketrampilan membaca pemahaman
informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut, maka prilaku bertanya (istifham) dan karakteristik
bertanya dapat mempengaruhi hasil pengajaran ketrampilan membaca. Penggunaan pertanyaan
(istifham) juga dapat merangsang mahasiswa dalam memahami teks-teks bacaan dan
menumbuhkan kemampuan berfikir kritis para pembelajar. Semua tenaga penagajar bahasa Arab,
khususnya ketempilan membaca hendaknya seorang tenaga pengajar memahami dan menguasai
strategi bertanya dalam rangka memudahkan memahami teks bacaan. Diharapkan dengan tulisan
ini dapat dijadikan sebagai konfirmasi teori berupa fakta adanya kesejajaran antara teori tentang
penggunaan istifham di dalam pengajaran ketrampilan membaca, dan proses pemahaman para
pembelajar terhadap bacaan.
Kata Kunci: Dharuraoh, adawat al-Istifham, Ta’lim Maharatul Qiraah
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الكتاب و السنة فرض ،و ال يفهم إال باللغة

Stevic

كما قاهل باراجا أن

العربية ،و ما ال يتم الواجب إال به ،فهو

االستفهام ينقسم إىل اثلالثة ويه )1 :استفهام

واجب) .فالعبادة من صالة وداعء وتالوة

رصيح (مرحلة أوىل)،

 )2استفهام ضمين

للقرآن الكريم ،و كثري من شعائر اإلسالم ال

(مرحلة ثانية) )3 ،استفهام تطبييق (مرحلة

تؤدي ،وال يتم فهمها ،و تدبرهما إال باللغة

ثاثلة) .ولك ذلك االستفهام ينقسم إىل ثالثة،

العربية ،و لم جيز أحد من األئمة مطلقا أن

ويه )1 :االستفهام اذلي يمكن اجلواب بنعم

تؤدي الصالة بغري العربية ،و الصالة فرض

أو ال )2 ،االستفهام اذلي يمكن اجلواب

عني.

باختيار األجوبة املتعددة )3 ،االستفهام

1

إن يف تعليم و تعلم اللغة العربية
مشالكت كثرية من ناحية املدر ،،و الطالب،

باستخدام أدوات االستفهام مثل أين ،من،
كم... ،إلخ

2

إن مجع مراحل االستفهام وأنواعه

والكتب ادلراسية ،ومنهج اتلعليم ،و رر
اتلدرس ،،و وسائل اتلعليم ،و أس ،اتلعليم،

ينتج تسعة أنواع االستفهام ،وتفصيل هذه

ومداخل اتلعليم ،وأسايلبه ،و غريها ،خصوصا

األنواع كما يىل:

يف تعليم مهارة القراءة جيب ىلع املدر ،أن

 .1نعم – ال (املرحلة األوىل  ،1املرحلة اثلانية

يضع أدوات االستفهام لرتقية تعليم مهارة
القراءة اليت سستخدمها يف عمليةاتلعليم و

 ،4املرحلة اثلاثلة )7
 .2استخدام أدوات االستفهام (املرحلة
األوىل  ،2املرحلة اثلانية  ،5املرحلة اثلاثلة

اتلعلم.
إن استخدام أدوات االستفهام يف

)8

عملية اتلعليم واتلعلم يشء اعدي عند

 .3اختيار األجوبة املتعددة (املرحلة األوىل

املدرسني للوصول إىل األهداف اتلعليمية

 ،3املرحلة اثلانية  ،6املرحلة اثلاثلة )9

املقررة .وتعليم مهارة القراءة سستهدف إىل
قيا ،الطلبة يف فهم انلصوص املقروءة.

اجلواب عن استفهام املرحلة األوىل
(انلوع األول واثلاين واثلال)) واضح ورصيح
يف انلصوص املقروءة ،وبالعك ،إن اجلواب
عن استفهام املرحلة اثلانية غري واضح ورصيح

 .1ابن تيمية ،اقتضاء الرصاط املستقيم
(الرياض :مكتبة الرشد ،بدون سنة).469 ،
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يف انلصوص املقروءة ،واألخري إن املراد

تأسيسا ىلع أهمية تعليم مهارة القراءة

باالستفهام اتلطبييق يف املرحلة اثلاثلة هو

و ىلع املحاااوالت يف ترقيااة عمليااة تعليمهااا،

املحاولة يف ربط احلوادث املوجودة يف انلصوص

فيتعاارض الاكتااب عاان حتلاايالت نتااائج عاان

خبربات الطلبة ايلومية.

استفادة االساتفهام عناد املدرساني يف عملياة

تأسيسا ىلع ما سبق فريى الاكتب أن

تعليم مهارة القاراءة .بنااء ىلع ذلاك فيادر،

استفهام املرحلة األوىل واملرحلة اثلانية يناسب

االستفهام هنا ىلع أنه حماولة املدرسني ملساعدة

كثريا لقيا ،قدرات الطلبة يف مهارة القراءة,

الطلبة يلع فهم انلصوص املقروءة ،و من ناحياة

وأما استفهام املرحلة اثلاثلة فلم يناسب لقيا،

أخاارى أن االسااتفهام ياادر ،ىلع أنااه حماولااة

قدرات الطلبة يف مهارة القراءة ،وذلك ألن

املدرسني تلكوين اتلفاعال اتلعلاياك اكماال ،و

األجوبة من ذلك االستفهام متنوعة وخمتلفة

تفصيل هذه حتليالت نتائج ابلح) كما يىل:

بني الطالب واآلخر ،وهذا يؤدي إىل صعوبة

 .1أدوات االستفهام الا اساتخدمها املادر،
قبل القراءة و بعد القراءة

اتلصحيح يف حتديد األجوبة الصحيحة.

أدوات االسااتفهام الاا اسااتخدمها
املدر ،يه :من ،و ما ،و ماذا ،و ملاذا ،و كياف،

تعليم مهارة القراءة
إن مهارة القراءة إحدى املهارات

و م  ،و أين ،و كم ،وأي ،و هال ،و اممازة .و

األساسية يف تعليم اللغة العربية لغري انلارقني

يف هذا ابلح) وجد الاكتاب أدوات االساتفهام

بها .والفهم يف مهارة القراءة هل معان متعددة،

ال استخدمها املدر ،يف تعليم مهارة القاراءة

وال نستطيع أن نعرف هذه اللكمة بتعريف

سواء اكن فيما قبل القراءة و بعاد القاراءة يه:

واحد فقط .ولي ،معىن الفهم هو ترمجة اللكمة

هل يف املرحلة األوىل بتحليل هذه ابليانات من

أو ترمجة الفكرة من انلص فقط .وللنص ثالثة

ناحياااة أسااالوب االساااتفهام يعاااىن إذا اكن

عنارص مهمة ويه الرمز املكتوب واللكمة

االستفهام مبدوء باا (هال) و يكاون اجلاواب

املستخدمة واملعىن.

(نعم) يف حالة اإلثبات أو (ال) يف حالة انليف.

3

 .3عمر عبد اهلل الصديق ،تعليم اللغة
العربية لغري انلارقني بها – الطر – األسايلب –

الوسائل( اخلرروم  :ادلار العاملية النرش واتلوزيع2008 ،
)95 ،
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 .2أشاااكل أدوات االسااتفهام املسااتخدمة يف

انلصوص ,ومن هذه الوقائع يار

تعليم مهارة القراءة.

أن سستخلصوا بأنفسهم.

4

مان الطلباة

و ذلك كما قال راهر يوسف اخلطياب

و إذا نظرنا إيل االستفهام االستداليل و

أن اسم استفهام "ما" سستفهم بها عان اليشاء و

سسااىم هااذا االسااتفهام اتلطبااييق فااال يوجااد

صفاته ،و قد سستفهم بها عان األعياان يف غاري

للماادر ،أن سسااتخدم أدوات االسااتفهام إال

انلارقني ،أو ح يف انلاارقني يلع رأي بعا

االسااتفهام غااري املباارش ،ألن هااذا االسااتفهام

انلحويني .و تعرب "ما" :

حيتاج إىل اإلجابة املتنوعة ،و املختلفة و سشجع

 .1مبتاادأ إذا تالهااا فعاال الزم ،ااو :مااا
وقفت؟
 .2مبتدأ إذا تالها جار و جمرور ،او :ماا
يف السلة؟
 .3مبتاادأ إذا تالهااا اارف ،ااو :مااا
أمامكم؟
 .4خرب إذا تالها معرفة ،و :ما اخلرب؟
 .5مفعوال به مقدم إذا تالها فعل متعد لام
سستوف مفعوهل ،و :ما قرأت؟
 .6اسما جمرورا إذا سبقها حرف جر ،او:
بم تعمل؟
و للجواب عن أدوات االساتفهام "ماا"

الطلبااة ىلع تقااديم آرائهاام و أفاكرهاام عاان
املوضواعت اليت تتعلق خبرباتهم ايلومية .و ذلك
كماااااا رأى  Kletzienأن االساااااتفهام اذلي
سستخدمه املدرسون سستطيع أن يوجاه و يرشاد

الطلبة يف االستجابة صحيحا و جيدا.5

 .3مزاياا و عيااوب يف اساتخدام االسااتفهام يف
تعليم مهارة القراءة لفهم انلصوص املقروءة
و رأى  Alexanderو تقديم االساتفهام
حماولااة ملساااعدة الطلبااة يلع فهاام انلصااوص
املقروءة .االستفهام هنا يتعلق كثريا بانلصاوص
املقروءة و إن اكنات متنوعاة .و هناام نمطاان
يتأس ،عليهما املادر ،يف وضاع االساتفهام و

يف األمثلة الساابقة ،فعاىل الطلباة أن ياذكروا

همااا ( )1أدوات االسااتفهام املسااتخدمة و ()2

وحيفظااوا انلصااوص املقااروءة .و أمااا شاا

مستويات الفهم املطلوبة من ذلك االستفهام ،و

االستفهام اتلحوييل و هو سسىم أيضا االستفهام
الضمين فال يكيف للطلبة أن يذكروا وحيفظاوا

 .4راهر يوسف اخلطيب ،املعجم املفصل يف
اإلعااراب (راسااخا  :ابلاارتون للطباعااة و النرشا و
اتلوزيع)96 ،
5

Sharon Bonged and Baloche, Kletzien, The
Shifting Muffled Sound of the Pick: Facilitating
Student –to – Student Discussion, Jourrnal of Reading,
94
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هذا يتعلق بمستويات اتلفكري عناد الطلباة و

رشدي أمحد رعيمة يقول إن القراءة

العمليااة االنفعايلااة عنااد اإلجابااة عاان ذلااك

ليست مهارة آيلة بسيطة كما أنها ليست أداة

االساااتفهام .إن اختياااار أدوات االساااتفهام و

مدرسية ضيقة ،وأساسا عملية ذهنية تأملية،

مستويات الفهم أو اتلفكري سستطيع املدرساون

وينبيغ أن تنىم كتنظيم مركب يتكون من

أن جيعلوهااا وساايلة لقيااا ،اسااتجابة الطلبااة

أنمارات عمليات عقلية عليا .ونشاط ينبيغ

قرصا و رويال .و اساتخدام أدوات االساتفهام

أن حيتوى ىلع لك أنماط اتلفكري واتلقويم

املعينة سساعد الطلبة يلع أن سستعدوا باألجوبة

واحلكم واتلحليل واتلعليل وحل املشالكت.

املقدمة.

وأن القراءة إذن يتكون من أربعة عنارص:
و من العيوب يف اساتخدام االساتفهام

استقبال برصي للرموز ،وهذا ما نسيمه بانلقد.

يف تعليم مهارة القراءة لفهم انلصوص املقاروءة

ودمج مذه األفاكر مع أفاكر القارئ ،وتصور

يه :أن اسااتخدام أدوات االسااتفهام لااي ،مااا

تلطبيقاتها يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه

معادلة و موازنة بني النشاط ما قبل القاراءة و

باتلفاعل .والقراءة إذن ،تعرف وفهم ونقد

بعاد القاراءة .و مان ناحيااة أخارى لاي ،مااا

وتفاعل ،إنها نشاط عقيل سستلزم تدخل

معادلة و موازناة عان اساتخدام شا

أدوات

شخصية اإلنسان بكل جوانبها.6

االستفهام املرحلة األوىل ،و املرحلاة اثلانياة ،و
املرحلااة اثلاثلااة .و خلفيااة تربيااة املدرسااني

أهداف القراءة

خبالف الشعبة املتنوعة .و خبالف الطلبة اذلين

هنام المشابه عن أهداف القراءة

لاام يكااون دليهاام خااربة ممساااوية كمااا يف

عند اخلرباء ،ومثال ذلك ما قاهل

إن

انلصااوص املقااروءة .و لااي ،ماان املدرسااني يف

القراءة تستهدف إىل فهم معىن انلصوص

الربنااامج اخلاااص تلعلااايم اللغااة العربياااة

املقروءة .و قال  Carolو

إن

املتخرجون يف قسام اللغاة العربياة .و خباالف

حقيقة القراءة يه الفهم ،يعين معرفة معىن

املدرسني عن استخدام اسارتاتيجية االساتفهام

أن هدف

يف االتصاال مثاال :املناقشااة و تقاديم األسااةلة
وإعطاء الفرصة الاكفية لطلبتهم.

انلصوص اكمال .ويرى
6

Burn

و

Nuttall

Cassiddy

Robinson

رشدي أمحد رعيمة ،تعليم اللغة العربية

لغري انلارقني بها مناهجه وأسايلبه ،ط(1.املغرب:
الرباط175 ،) ،
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القراءة هو فهم الرسالة اليت كتبها الاكتب يف
انلص.7

طريقة تعليم مهارة القراءة
 .1الطريقة الرتكيبية اجلزئية

إن الفهم اذلي هو

إن املدر ،هنا يدر ،الطلبة قراءة

من أهداف القراءة نستطيع أن ننظره فلسفيا،

انلص مجلة بعد مجلة أو جزءا بعد جزء أوال ثم

والفهم جيب أن يركزه املدر ،يف تعليم مهارة

مجيع انلص .ومذه الطريقة الرتكيبية اجلزئية

القراءة من اخلربة األوىل يف املدرسة .والفهم

أسلوبان وهما امجائية والصوتية.

ورأى

Robonson

أيضا سشمل ىلع مجيع خلفية عملية اتلعليم

 .2الطريقة اتلحليلية اللكية

واتلعلم اذلي سستخدم الكتابة وسيلة من

إن املدر ،هنا يدر ،الطلبة قراءة

وسائل تعليمها.8

انلص مجيعا ثم جزءا بعد جزء أو فقرة بعد
فقرة .ومذه الطريقة اتلحليلية اللكية أسلوبان

هما حتليل اللكمة و حتليل اجلملة.9

أنواع القراءة
إن القراءة تنقسم إىل أنواع خمتلفة،
وهنا يريد ابلاح) أن يقدم تلك األنواع

عملية القراءة

امامة ،ويه كما ييل:

هنام نظريات كثرية لفهم عملية

 .1القراءة اجلهرية

مهارة القراءة ،ومن تلك انلظريات يه انلظرية

 .2القراءة الصامتة

اليت قام بمنميتها

كما

 .3القراءة املكثفة

اقتبسها نونان .يرى

 .4القراءة املوسعة

هنام ثالثة نماذج للقراءة ويه )1 :انلموذج

 .5القراءة العاجلة

األسفل -األىلع )2 ،انلموذج األىلع -األسفل،

 .6القراءة االستمتاعية

 )3انلموذج اإلجيايب .يعتمد انلموذج األسفل-

Pearson

و

Pearson

Kamil

و

Kamil

أن

األىلع ىلع املسلمة أن عملية القراءة تبدأ من
فهم معىن املفردات أو اللكمات أوال ثم فهم
9عبد العليم إبراهيم ،املوجه الفين ملدريس

7

Christine Nuttall, Teaching Reading Skill in
A Foreing Language (London:Heinemann– Education
Books, 1982), 4-9
8
H.Alan Robinson, Teaching Reading and
Study Strategis: The Content Areas (Boston: Allyn and
Bacon Inc, 1977),7
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انلص .و يعتمد انلموذج األىلع -األسفل ىلع

عملية الفهم ح

املسلمة أن عملية القراءة تبدأ من أفاكر

األىلع مثل اتللخيص وتعليق اخلالصة

القارئ ثم فهم معىن املفردات أو اللكمات
املوجودة يف ذلك انلص .يعتمد انلموذج اإلجيايب
ىلع املسلمة أن انلموذج األىلع -األسفل
واألسفل -األىلع جيريان يف وقت واحد.
وتقرتح تلك انلماذج اثلالث إىل استخدام
الطر

واالسرتاتيجيات اتلعليمية املتنوعة،

انلموذج األسفل -األىلع مثال يقرتح استخدام
ترمزي احلرف ،واملفردات ،واجلملة يف انلص.10

استخدم ابلاح) تقسيم هذه املراحل
يف مهارة القراءة ىلع ما قاما اخلرباء مثل Ryder

،

James ،Randall

،

و  .Grabeيذكر

هؤالء اخلرباء أن هنام ثالث مراحل يف عملية
تعليم مهارة ا لقراءة ويه )1 :قبل بداية
القراءة )2 ،خالل القراءة )3 ،بعد القراءة .ولك
هذه املراحل ما أنشطة تعليمية خاصة ،قبل
بداية القراءة مثال فإن املدر ،يقوم بمنيمة
خطة الطلبة عن انلصوص اليت سيدرسها،
ومرحلة خالل القراءة يقوم املدر ،بمنبيه
معرفة الطلبة ح

ومناقشة انلصوص املقروءة.11

حتليل رضورة أدوات االستفهام يف تعليم مهارة
القراءة
االستفهام كما قال ابن يعيش يف كتابه
رشح املفصل :االستفهام مصدر اساتفهمت أي
رلبت الفهم ،و هاذه (الساني) تفياد الطلاب.
االستفهام هو رلب يوجه إيل املخارب ،سستفهم
به عن حقيقة أمر أو يشء معاني ،بواساطة أداة
من أدوات االستفهام.12

مراحل يف عملية تعليم مهارة القراءة

Balnton

وصلوا إىل درجة الفهم

أما االستفهام معىن من املعاين فيطلب
به املتلكم من السامع أن يعلمه بماا لام يكان
معلوما عنده من قبل .لالستفهام حرفان و هما:
اممزة و هل .يقول خليل أمحاد و آخارون :أماا
أدوات االستفهام اليت يؤدي بها االستفهام فيه:
اممزة ،و هال ،و ماا ،و مان ،و أي ،و كام ،و
كيااف ،و أياان  ،و أ  ،و م ا  ،و أيااان .و رأى
أيضا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و آخرون
يف كتابه العربية بني ياديك سلسالة يف تعلايم
اللغااة العربيااة لغااري انلااارقني بهااا (الكتاااب

يكونوا قارئني إجيابيني،

ومرحلة بعد القراءة يقوم املدر ،جبمع لك
10

David Nunan, Understanding Language
Classroom a Guide for Teacher Initiated Action
(New York : Prentice Hall, 1989), 21

Ryder, “The Direct Quistioning Activity for
Subject Matter Text”, Journal Of Reading. 175
11

12إبراهيم شم ،ادلين ،مرجع الطاالب يف
قواعد انلحو (بريوت :دار الكتب العلمية96 ،)2000 ،
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اثلاين) هنام مكتوبة من أدوات االستفهام يه:

اتلدخني؟ و يكون اجلواب :نعم وجدنا ادليلال

من ،و ما ،و مااذا ،و ملااذا ،و كياف ،و ما  ،و

ار

أين ،و كم ،و أي ،و هل ،و اممزة.13.

ماان القاارآن الكااريم اذلي يبااني عاان أ
اتلدخني.

من أدوات االستفهام ال اساتخدمها

و رأى  Masonأن هنام إمااكن الاربط

املدر ،يه :من ،و ما ،و ماذا ،و ملاذا ،و كياف،

بني احلوادث املوجودة يف انلاص خباربة الطلباة

و م  ،و أين ،و كم ،وأي ،و هال ،و اممازة .و

الواقعية ،و االستفهام اذلي استخدمه و تقدماه

يف هذا ابلح) وجد ابلاح) أدوات االساتفهام

املاادر ،سساااعد الطلبااة يلع ربااط احلااوادث

ال استخدمها املدر ،يف تعليم مهارة القاراءة

املوجودة يف انلص خبربتهم ايلومية.

سواء اكن فيما قبل القراءة و بعاد القاراءة يه:

أماااا أدوات االساااتفهام يف املرحلاااة

هل يف املرحلة األوىل بتحليل هذه ابليانات من

اثلاثلة فيه :ماا ،و ملااذا ،و مااذا ،و كام .مان

ناحياااة أسااالوب االساااتفهام يعاااىن إذا اكن

ناحية أسايلب االستفهام اليت سستفهم بها عان

االستفهام مبادوء باا(هل) و يكاون اجلاواب

غري العاقل ،و سستفهم بها عن حقيقاة األشاياء

(نعااام) يف حالاااة اإلثباااات أو (ال) يف حالاااة

إال ما عدا "كم" سستفهم بهاا عان عادد ياراد

و من ناحية معىن االستفهام أن حرف

و للجواب عن استفهام املرحلة اثلاثلة

االستفهام "هل" يه ال سستفهم بها عن وجاود

فلم يوجد يف تلك انلصاوص املقاروءة .و قادرة

يشء ليشء و عدم وجوده .موافقا مذه األساةلة

الطلبة يلع اجلواب عن هذا االساتفهام تتعلاق

املوجودة يف انلص املقروء ،هال وجادتم ادليلال

كثريا بمعارفتهم و خاربتهم الفردياة يف احليااة

انليف.14

ماان القاارآن الكااريم اذلي يبااني عاان أ

ار

تعيينه.15

ايلومية.

13خليل أمحد عمايرة وسلمان حسن العاين،

يف اتلحليل اللغوي :منهج وصيف وحتلييل وتطبيقه ىلع
اتلوكيد اللغوي وانليف اللغوي وأسلوب االستفهام ،ط1
(األردن :مكتبة املنار108 ،)1987 ،

14رشيد الرشتوين ،مبادئ

العربية،

ط(1.إيران :مؤسسة اذلكر للتحقيق و النرش،)1983 ،
78
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Strickland Dorothy, S. Morrow Lesley
Mandel, Emergeng Litercy: Young Children Learn to
Read and Write (Newark Delaware: International
Reading Associatiaon, tt), 113

جتديد تعليم مهارة القراءة

ج)

الصورة ابليانية أدوات االستفهام

االستفهام غري املبارش

يف القراءة األوىل

تلاااك الصاااورة ابليانياااة تااادل ىلع

بانلظر نشاط املدرس قبل القراءة و بعد

استخدام حروف االستفهام من املرحلاة األوىل

القراءة
الرقم

أدوات

املرحلة

املرحلة

إىل املرحلة اثلاثلة .و تدل أن املدر ،اساتخدم

االستفهام

األوىل

اثلانية

أدوات االستفهام لفهم انلصوص املقاروءة .إذن،

1

اممزة

-

2

هل

1

-

3

ما

-

5

4

من

-

-

5

أي

-

-

6

كم

-

1

7

كيف

-

-

8

أين

-

-

9

أ

-

-

10

م

-

-

11

أيان

-

-

12

ملاذا

-

1

13

ماذا

-

2

 1مرة

 9مرات

املجموع

-

أن ابلاح) لم جيد أداة االستفهام ال تقادمها
املدر ،يف املرحلاة اثلاثلاة ،ساواء اكن نشااط
املاادر ،قباال القااراءة و بعااد القااراءة ،ألن
االستفهام املرحلة اثلاثلاة حيتااج إىل األجوباة
املتنوعة ،و سشجع الطلباة ىلع تقاديم آرائهام و
أفاكرهم عن املوضواعت اليت تتعلاق خبارباتهم
ايلومية.
و كذلك يف القراءة اثلانية ،أن أدوات
االستفهام استخدمها املادر ،يه :هال ،و ماا،
وكيف ،و ماذا.
خالفا ملاا وجاده ابلاحا) يف القاراءة
األوىل أن القااراءة اثلانيااة اسااتخدم املاادر،
أدوات االستفهام مثل :كيف ،وماذا ،من ناحية

ابليان:
أ) املرحلاااة األوىل :اساااتخدام اسااارتاتيجية
االستفهام حبرف االستفهام
ب)

املرحلة اثلاثلة :استخدام اسارتاتيجية

املرحلة اثلانية :استخدام اسارتاتيجية

أسلوب االستفهام أن كيف سساتفهم بهاا عان
حالة اليشء .و بانلظر إيل معناها أن كيف قاد
يأىت االساتفهام بهاا للتعجاب و اتلاوبيخ .رأى
سيبويه بأنهاا (كياف) بمعاىن يلع أي حاال ،و
تكون اإلجابة عنها بكلمة ،أو لكمات.

االستفهام بأدوات االستفهام
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أما أداة االستفهام "مااذا" بمعاىن اذلي

أمثال أدوات االستفهام يف القرآن الكريم

مثل :عند ما بكت عجوز ،ماذا فعال الرساول

من انلصوص اآلية القرآنية الاكملة يرى

صىل اهلل عليه و سلم؟ و ذلك ألن جواب هاذا

القارئ السيا الاكمل كما ييل :

االستفهام يتطلب من الطلبة أن يعرفاوا مجياع

 .1و اذلين يؤمنون بما أنزل إيلك و ما أنزل

املعلومات من مجيع انلصوص ثم سستخلصاونها

من قبلك و باآلخرة هم يوقنون( .ابلقرة:

يف إجابة قصرية.

)4

معروفا أن "ماذا" اعتبارات أهمها يه:

 .2إن اذلين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم

أن تكون ما استفهامية و ذا اسم إشاارة ،و أن

أم لم تنذرهم ال يؤمنون( .ابلقرة)6 :

تكااون مااا اسااتفهامية و ذا موصااولة ،و أن

 .3كيف تكفرون باهلل و كنتم أمواتا

تكون ماذا اسم جان ،بمعاىن يشء أو اساما

فأحياكم ثم يميتكم ثم حيييكم ثم

موصوال بمعىن اذلي كما يف السابقة.16

إيله ترجعون( .ابلقرة)28 :

لفهم انلصوص املقروءة أن "مااذا" مان

 .4و إذ ابتىل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن

ناحية اإلعراب يف املثال السابق يه :مااذا فعال

قال إين جاعلك للنا ،إماما قال و من

الرسول صىل اهلل عليه و سلم؟

ذرييت قال ال ينال عهدي الظلمني.

ما  :اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ
ذا  :اسم موصول يف حمل رفع يلع أناه

(ابلقرة)124 :
 .5أم تقولون إن إبراهيم و إسمعيل و إسحق
و يعقوب و األسباط اكنوا هودا أو نصارى

خرب
فعل الرسول صاىل اهلل علياه و سالم:

قل ءأنتم أعلم أم اهلل و من أ لم ممن كتم

فعل و فاعل و اجلملة ال حمل ما مان اإلعاراب

شهدة عنده من اهلل و ما اهلل بغافل عما

ألنه صلة املوصول و العائد حمذوف و اتلقادير:

تعملون( .ابلقرة)140 :

ماذا فعل الرساول أي  :ماا اذلي فعال الرساول
صىل اهلل عليه و سلم.

 .6سسةلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل
قتال فيه كبري و صد عن سبيل اهلل و
كفر به و املسجد احلرام و إخراج أهله

16فخر ادلين اعمر ،رر اتلدرس ،اخلاصة

باللغة العربية يف الرتبية اإلسالمية. .ط( 1.القاهرة:
إدارة املطبواعت والنرش94 ،)1990 .
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دينكم إن استطاعوا و من يرتدد منكم

بلثت مائة اعم فانظر إيل رعامك و

عن دينه فيمت وهو اكفر فأوئلك حبطت

رشابك لم يمسنة و انظر إيل محارم و

أعمامم يف ادلنيا و اآلخرة و أوئلك

نلجعلك ءاية للنا ،و انظر إيل العظام

أصحب انلار هم فيها خدلون( .ابلقرة:

كيف ننزشها ثم يكسوها حلما فلما تبني

)217

هل قال أعلم أن اهلل يلع لك يشء قدير.

 .7سسةلونك عن اخلمر و امليرس قل فيهما إثم

(ابلقرة)259 :

كبري و منافع للنا ،و إثمهما أكرب من

 .11فإن حاجوم فقل أسلمت وجيه هلل و من

نفعهما و سسةلونك ماذا ينفقون قل العفو

اتبعن و قل لذلين أوتوا الكتب و األميني

كذلك يبني اهلل لكم اآليت لعلكم

ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا و إن

تتفكرون( .ابلقرة)219 :

تولوا فإنما عليك ابلالغ واهلل بصري

 .8نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أ

بالعباد( .آل عمران)20 :

شئتم و قدموا ألنفسكم و اتقوا اهلل و

 .12فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا

اعلموا أنكم مالقوه و برش املؤمنني.

حسنا و كفلها زكريا لكما دخل عليها

(ابلقرة)223 :

زكريا املحراب وجد عندها رزقا قال

 .9اهلل ال هلإ إال هو اليح القيوم ال تأخذه

يمريم أ لك هذا قالت هو من عند اهلل

سنة و ال نوم هل ما يف السموت و ما يف

إن اهلل يرز من سشاء بغري حساب( .آل

األرض من ذا اذلي سشفع عنده إال بإذنه

عمران)37 :

يعلم ما بني أيديهم و ما خلفهم و ال

 .13و كيف تكفرون و أنتم تتىل عليكم

حييطون بيشء من علمه إال بما شاء وسع

آيت اهلل و فيكم رسوهل و من يعتصم

كرسيه السموت و األرض و ال يؤده

باهلل فقد هدي إيل رصاط مستقيم( .آل

حفظهما و هو العيل العظيم( .ابلقرة)255 :

عمران)101 :

 .10أو اكذلي مر يلع قرية و يه خاوية يلع

 .14و اذلين إذا فعلوا فاحشة أو

لموا

عروشها قال أ حيىي هذه اهلل بعد موتها

أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا ذلنوبهم و

فأماته اهلل مائة اعم ثم بعثه قال كم

من يغفر اذلنوب إال اهلل و لم يرصوا يلع

بلثت قال بلثت يوما أو بع

يوم قال بل

ما فعلوا وهم يعلمون( .آل عمران)135 :
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 .15إنما يريد الشيطن أن يوقع بينكم

 .20و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول

العداوة و ابلغضاء يف اخلمر و امليرس و

أيكم زادته هذه إيمانا فأما اذلين ءامنوا

يصدكم عن ذكر اهلل و عن الصلوة فهل

فزادتهم إيمانا و هم سستبرشون( .اتلوبة:

أنتم منتهون( .املائدة)91 :

)124

 .16و إذ قال اهلل يعيىس ابن مريم ءأنت قلت

 .21قالوا سشعيب أصلوتك تأمرم أن نرتم ما

للنا ،اختذوىن و أيم إمني من دون اهلل

يعبد ءاباؤنا أو نفعل يف أموانلا ما نشؤا

قال سبحنك ما يكون يل أن أقول ما

إنك ألنت احلليم الرشيد( .هود)87 :

لي ،يل حبق إن كنت قلته فقد علمته

 .22أفأصفاكم ربكم بابلنني و اختذ من

تعلم ما يف نفيس و ال أعلم ما يف نفسك

امللةكة إنثا إنكم تلقولون قوال عظيما

إنك أنت علم الغيوب( .املائدة)116 :

(اإلرساء.)40 :

 .17قل أرءيتكم إن أتاكم عذاب اهلل أو

 .23و كذلك بعثنكم يلمساءلوا بينهم قال

أتتكم الساعة أغري اهلل تدعون إن كنتم

قائل منهم كم بلثتم قالوا بلثنا يوما أو
بع

صادقني( .األنعام)40 :

يوم قالوا ربكم أعلم بما بلثتم

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إيل املدينة

 .18قل ال أقول لكم عندى خزائن اهلل و ال
أعلم الغيب و ال أقول لكم إين ملك إن

فلينظر أيها أزىك رعاما فليأتكم برز

اتبع إال ما يوىح إيل قل هل سستوى

منه و يلتلطف و ال سشعرن بكم أحدا.

األعىم و ابلصري أفال تتفكرون.

(الكهف)19 :

( األنعام)50 :

 .24و لو ال فضل اهلل عليكم و رمحته يف
ادلنيا و اآلخرة ملسكم يف ما أفضتم فيه

 .19سسألونك عن الساعة أيان مرسها قل إنما
علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو
ثقلت يف السموت و األرض ال تأتيكم

عذاب عظيم (انلور.)14 :
 .25قال فرعون وما رب العلمني (الشعراء:

إال بغتة سسةلونك كأنك حيف عنها قل
إنما علمها عند اهلل و لكن أكرث انلا،

)23
 .26و إ مرسلة إيلهم بهدية فنا رة بم يرجع
املرسلون (انلمل.)35 :

ال يعلمون( .األعراف )187 :
.27
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قال أتعبدون ما تنحتون (الصافات )95 :

جتديد تعليم مهارة القراءة

 .28هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة
وهم ال سشعرون (الزخرف .)66 :

االستفهام اليت استخدمها املدرساون يف تعلايم
مهارة القاراءة يه( :أ) شا

 .29هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان (الرمحن:
)60

اللفظ (ب) ش

االساتفهام لفهام

االستفهام اتلحوييل (ج) ش

االستفهام االستداليل

 .30يآيها اذلين ءامنوا لم تقولون ما ال تفعلون
(الصف)2 :

وجاادت املزايااا يف اسااتخدام أدوات
االستفهام يف تعليم مهارة القراءة عند املدرسني

 .31سواء عليهم أستغفرت مم أم لم تستغفر

لفهم انلصوص املقاروءة ،كماا ياىل( :أ) ترقياة

مم لن يغفر اهلل مم إن اهلل ال يهدى

اشاارتام الطلبااة (ب) أداة قباال قيااا ،معرفااة

القوم الفسقني(املنافقون)6 :

الطلبااة و إعطاااء انلميجااة (ج) معرفااة فهاام

 .32احلاقة ما احلاقة(احلاقة)2-1 :

الطلبة (د) تطوير قادرات تفكاري الطلباة (ه)

 .33هل أىت ىلع اإلنسان حني من ادلهر لم

سهولة و إدارة لفهم انلصوص املقروءة (و) بنااء

يكن شيةا مذكورا(اإلنسان)1:

يف عملية اتلعليم و اتلعلم.

 .34فبأي حدي) بعده يؤمنون(املرسالت)50 :

وأماااا العياااوب يف اساااتخدام أدوات

 .35فيم أنت من ذكراها(انلازاعت)43 :

االستفهام يف تعليم مهارة القراءة عند املدرسني

 .36و ما أدرام ما يوم ادلين(اإلنفطار)17 :

لفهم انلصوص املقروءة ،فيه( :أ) خلفية تربياة

 .37و ما أدرام ما الطار (الطار )2 :

املدرسني خبالف الشعبة املتنوعة (ب) خلفياة

 .38هل يف ذلك قسم ذلي حجر(الفجر)5 :

الطلبة اذلين لم يكونوا دليهم خاربة ممسااوية

.39

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب

كما يف انلص املقروء (ج) لي ،مان املدرساني

الفيل(الفيل)1 :

يف الربنااامج اخلاااص تلعلاايم اللغااة العربيااة
املتخرجون يف قسام تعلايم اللغاة العربياة (د)

اخلالصة
إن اساااتخدام أدوات االساااتفهام يف
تعليم مهارة القراءة عند املدرسني

ورة هامة

لرتقية تعليم مهارة القراءة من املراحل املعيناة،
و األجوباااة املوافقاااة ،و األساااايلب الاكملاااة
الواضحة يف املوضواعت املقاررة .وشا

خبالف املدرساني عان آرائهام و شاعورهم يف
استخدام أدوات االساتفهام يف االتصاال مثال،
املناقشة ،و تقديم األسةلة ،و يهدى فرصة اكفية
لطلبتهم.
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